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EDITAL N
o
 005/2019/DRI/UFLA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA TRADUTOR 

BOLSISTA DA COORDENADORIA DE IDIOMAS - DRI/UFLA 

 

A Coordenadoria de Idiomas da Universidade Federal de Lavras (UFLA), por intermédio da 

Diretoria de Relações Internacionais (DRI), torna público o cronograma e demais procedimentos 

relativos ao Processo Seletivo Simplificado visando à seleção de tradutor bolsista de língua 

inglesa para atuar na Coordenadoria de Idiomas da DRI/UFLA. 

 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado, regulado pelo presente Edital, é subordinado a 

DRI/UFLA, com a finalidade de dar suporte à tradução de documentos institucionais 

especialmente vinculados aos trâmites de Cooperação Internacional.  

 

2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL  

2.1 O presente Edital tem por objetivo classificar o máximo de 5 (cinco) candidatos aptos à 

tradução e versão de documentos em português/inglês.  

2.2. A remuneração do candidato selecionado neste Processo Seletivo Simplificado terá um valor 

mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) com duração de 6 (seis) meses e com a possibilidade de 

renovação a critério da DRI e da disponibilidade orçamentária. 

2.3. Após a classificação dos candidatos, a convocação para o início das atividades estará 

condicionada à liberação de recursos financeiros.  

 

3. DA VIGÊNCIA  

3.1 O presente edital terá a vigência de um (1) ano, contado a partir da data de sua publicação no 

site da Diretoria de Relações Internacionais (http://www.dri.ufla.br/), podendo, a critério da 



DRI/UFLA, ser prorrogado pelo mesmo período, ou enquanto existirem tradutores bolsistas 

selecionados nesse edital vinculados à UFLA. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1. As inscrições devem ser submetidas por meio do link 

(https://forms.gle/nqpFzqP9zZu5naWk8) no período compreendido entre 28 de junho de 2019 

até às 12h do dia 02 de julho de 2019, observado o horário oficial de Brasília – DF. 

4.2. O formulário online deve ser preenchido e conter os seguintes anexos:  

4.2.1. Comprovante de matrícula ativa no curso de Direito.  

4.2.2. Cópia de documento oficial de identidade com foto (RG, Passaporte ou Carteira Nacional 

de Habilitação). 

4.2.3. Comprovante válido, no momento da inscrição, de proficiência em língua inglesa, em 

nível mínimo C1. 

 

5. DO PERFIL DO CANDIDATO 

5.1.  O candidato deverá atender, conjuntamente, a todos os requisitos abaixo:  

5.1.1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação presencial em Direito da UFLA.  

5.1.2. Possuir no mínimo, o nível C1 conforme o QCE (Quadro Comum Europeu). 

 

6. DO CRONOGRAMA  

EVENTOS PRAZOS DO EDITAL 

Divulgação do Edital 28/06/2019 

Inscrição dos candidatos 28/06/2019 a 02/07/2019 às 12:00 

Análise Documental 02/07/2019 

Divulgação dos candidatos aprovados através 

da análise documental (site da DRI: 

www.dri.ufla.br)  

02/07/2019 

 

Aplicação de prova de tradução 03/07/2019 às 9h (em local a ser divulgado no 

site da DRI no dia 02/07/2019) 

Resultado Parcial  04/07/2019 às 14:00 



Prazo para recurso  04/07/2019 (no período de 14:00 às 14:00 do 

dia 05/07/2019) 

Resultado Final  05/07/2019  

 

7. DO PROCESSO SELETIVO  

7.1. O critério de avaliação será a prova de conhecimento de Língua Inglesa no valor de 100 

pontos. 

A prova de conhecimento em Língua Inglesa terá duração de 2 horas e será realizada no dia 3 de 

julho de 2019, às 9 horas da manhã. A prova constará de traduções do português para o inglês de 

textos acadêmicos, jurídicos, administrativos. O candidato deverá estar munido de documento de 

identidade e caneta esferográfica nas cores azul ou preta. Será permitida a utilização de 

dicionário de língua inglesa (português/inglês) que deve ser levado pelo próprio candidato. Os 

candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 42 pontos (60% do total) serão classificados. 

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação final da prova de Língua 

Inglesa. 

7.2. O primeiro colocado será contemplado com a vaga especificada no presente edital, e sua 

convocação para início das atividades está condicionada à disponibilidade de recursos 

orçamentários. Os demais candidatos classificados comporão “Lista de Espera” e poderão ser 

convocados no caso de desistência de um dos candidatos contemplados com a vaga. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O candidato, ao efetuar sua inscrição, manifesta ciência e concordância com todos os termos 

do presente Edital, sendo de sua única e inteira responsabilidade a observância e cumprimento 

das regras estabelecidas.  

8.2. O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 1 (um) ano a partir da publicação 

deste edital, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da UFLA.  

11.4. Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pela Coordenadoria de Idiomas 

e, em segunda instância, pela Diretoria de Relações Internacionais DRI/UFLA.  

 

Lavras, 28 de junho de 2019. 

 

Prof. Antonio Chalfun Júnior  

Diretor de Relações Internacionais  


